Verksamhetsberättelse för Russian Blue Klubben 2018
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Medlemsantal
31 december 2018 hade klubben 232 huvudmedlemmar och 23 familjemedlemmar. Detta är i stort sett
i nivå med året innan då vi hade 238 huvudmedlemmar och 22 familjemedlemmar.
Årsmöte
Årsmötet för 2018 hölls i Vårgårda den 19 maj med 7 medlemmar närvarande.
Prisutdelning för tävlingen Årets Russian Blue för 2017 ägde rum i samband med årsmötet.
Vinnande katter av Russian Blue Klubbens pokaler blev (med ägare inom parentes):
Bästa vuxen (fertil): Samovar Payola Spara (Ywonne Wildtberg)
Bästa kastrat: S*Wildtbergs Vadim Velourevity Verus (Anna-Lena Wennergren)
Bästa junior/ungdjur: S*Limelight's Yambalaya (Veronica Nilsson)
Bästa Klubbkatt vid årsmötet och därmed vinnare av Mistlurens Oksanas vandringspris blev
S*Koroleva Noah by Justina (Johanna Andersson).
Vinnare av EP & EC S*Cosack´s Nurejevs minnespokal blev S*Limelight’s Yambalaya (Veronika
Nilsson).
Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret varav ett via Skype. Därutöver har
diskussion skett och en del beslut tagits via Facebook.

Ekonomi
• Klubbens ekonomi är fortsatt ganska stabil. De största utgifterna är tryck och utskick av Ryska
Posten. Utgifterna för detta blev dock lägre än budgeterat eftersom bara tre nummer utkom under
året, varav ett eftersläpande från 2017.
• Resultatet för 2018 blev ett underskott på cirka 1000 kr. Detta beror på att utgifter för tryck och
porto för föregående års kalender betalades under 2018. Detta kan slå lite olika år för år beroende
på att intäkter och utgifter kan komma såväl före som efter ett årsskifte.
• Medlemskalendern gav totalt sett ett litet överskott till klubbkassan även detta år.
Ryska Posten
• Två nummer av Ryska Posten har kommit ut, nummer 1 och nummer 2/3. Plus ett försenat
nummer 4 från 2017. Redaktionen har som tidigare bestått av Karin och Patrik Johansson. Efter
många år på posten så valde de tyvärr att avsluta sitt uppdrag i och med detta. Styrelsen vill
framföra ett stort tack till båda för ett fantastiskt väl genomfört uppdrag under dessa år.
• Inga kandidater att ta över redaktörskapet har inkommit så styrelsen har temporärt tagit över
ansvaret för redaktionen.
• Nummer 4 för 2018 är tänkt att utkomma under vintern/våren 2019.
• Ansvariga för utskick och distribution har varit Veronika Nilsson och Christer Persmark.
• Under flera år har mängden inskickat material till tidningen minskat jämfört med tidigare. Detta
blev extra tydligt detta år. Om tidningen på sikt ska överleva måste den här trenden vändas.
Hemsidan
Webbansvarig har som tidigare varit Elisabeth Larsson dit medlemmar meddelat aktuella uppgifter om
planerade parningar, väntade, födda och sålda kullar med mera. Redaktionen har hämtat aktuell
information om detta till Ryska Posten.
RBK:s Facebookgrupp
Klubbens kassör Jan Nilsson har varit huvudansvarig för administrationen med förfrågningar om
medlemskap i Facebookgruppen. Samtliga styrelseledamöter är administratörer.
Almanacka
• En ryssalmanacka för 2019 har färdigställts av Berit Arlebjörk. Något som styrelsen tackar för.
Som vanligt fanns tecknade illustrationer av Mary-Ann Andersson med i kalendern.
• Almanackan ingår även i gåvoprenumerationer samt till kattungeköpare vars uppfödare bjudit dem
på ett medlemskap. För beställning och distribution har Anna-Lena Wennergren och Jan Nilsson
varit ansvariga.
Ryska Boden
• Ansvarig för Ryska Boden har varit Christer Persmark.
• Inga nya inköp har gjorts.
Informationstjänst
Ywonne Wildtberg har fortsatt varit huvudansvarig för klubbens informationstjänst. Tjänsten innebär
att svara på frågor om rasen till medlemmar och andra ryssintresserade.
Informationsmaterial

Infoblad (”Gröna bladen”) och restexemplar av vår medlemstidning Ryska Posten har använts för att
sprida information om föreningen. Medlemmar kan beställa tidningar (senaste årgångarna) att delas ut
till intresserade i samband med utställningar.
Avelshanar
Antalet avelshanar (Sverige/Norge) som redovisats i Ryska Posten under 2018 var totalt 12, inklusive
unghanar. Det innebär tyvärr en fortsatt minskning jämfört med tidigare år. År 2017 var det 18 hanar
redovisade, 2016 var det 26, 2015 var det 27 och 2014 var det 25 hanar redovisade. Tendensen är som
synes stadigt vikande. Det finns några uppfödare som aktivt försöker värva sina sålda hankattungar till
fortsatt avel vilket är glädjande, men det behöver bli betydligt fler. För att få en fortsatt bredd i aveln,
undvika onödig inavel och samtidigt bibehålla de avelslinjer vi redan har, behöver fler hanar värvas
för att kunna få åtminstone någon kull.
Ansvarig för avelshanelistan har varit Ywonne Wildtberg, med bistånd av Eva Nilsson.
Genomgång av listan har gjorts under året och kastrerade hanar har tagits bort. Ändringar i
avelshanelistan har vidarerapporterats till webbmaster och/eller RP redaktionen.
Avels- och Hjälpfonden
En ansökan om medel ur fonden har inkommit i slutet av året. Diskussion och beslut kommer att tas
under 2019.
Avels- och Hälsorådet
Ywonne Wildtberg har varit sammankallande. Övriga medlemmar har varit Eva Nilsson och Martin
Hjertstrand. Rådet svarar på frågor om avel och hälsa hos Russian Blue, och fungerar som en
remissinstans för ansökningar till Avels- och Hjälpfonden.
Utställningar
Utställningsredaktör har varit Lena Hallström. Resultaten från svenska FIFe-utställningar publiceras i
Ryska Posten och används som underlag för tävlingen Årets Russian Blue. Även utländska resultat har
redovisats i Ryska Posten, i första hand från de nordiska länderna, om deltagande funnits från
medlemmars katter.
Tävlingen Årets Russian Blue
Tävlingen bland klubbens ryssar har pågått under året och delresultat har presenterats i Ryska Posten.
Vinnarna kommer att presenteras i Ryska Posten, och prisutdelning kommer att ske på årsmötet 2019.
Framräkning av resultaten har gjorts av Ywonne Wildtberg.
Medlemsaktiviteter
Inga särskilda medlemsaktiviteter har anordnats detta år.
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